Ajuntament de
Santa Bàrbara

ACTA
De la sessió ordinària, realitzada per la Junta de Govern Local el dia 23 de març de 2017.
Al Saló de sessions d’aquesta Casa de la Vila es reuneixen els senyors Regidors, que tot
seguit es nomenen, membres de la Corporació Municipal, baix la Presidència del Sr. Alcalde
Alfred Blanch Farnós, assistit per la Secretària acctal., essent les dinou hores i trenta minuts
del dia 23 de març de 2017, per celebrar Sessió Ordinària de la Junta de Govern Local.
Assistents:


Alcalde:

Sr. Alfred Blanch Farnós



Regidors:

Sra. Montse Rodríguez Arasa
Sra. Judit Lleixà Solà
Sr. Antonio Ollés Molías



També assisteixen:

Sra. Laia Pla Coto
Sr. Joan Abella Calduch

Secretària acctal. de la Corporació: Sra. Isabel Verge Caballé
Ordre del dia
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 09-03-2017.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres.
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram.
5. Peticions varies.
6. Assumptes diversos.
7. Torn obert de paraula.
Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació, si s’escau, acta de la sessió anterior de data 09-02-2017.
L’acta de la sessió anterior es aprovada per unanimitat.
2. Aprovació, si s’escau, relació de factures
Vista la relació de factures amb assignació pressupostària, la Junta de Govern Local
acorda per unanimitat aprovar la relació de factures núm. 8 per un import de seixanta-sis
mil set-cents setanta-nou euros amb disset cèntims (66.779,17 €) i que comença amb la
de Reale Seguros Generals, SA, corresponent a assegurança edificis municipals 2017,
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per import de 9.141,23 € i finalitza amb la de Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos,
corresponent a segells gener, per import de 155,19 €.
3. Aprovació, si s’escau, llicències d’obres
Devolució de la fiança d’obres:
Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat, la devolució de la fiança a les següents llicències d’obres:





A. Z. A., Exp. 85/2013.
Plana Bike, SL. Exp. 10/2016.
D. V. E. F., Exp. 38/2016.
J. C. P. M., Exp. 08/2017.

Vist l’informe favorable del Tècnic Municipal, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat, la devolució de la fiança per runes a les següents llicències d’obres:
 A. Z. A., Exp. 85/2013.
4. Aprovació, si s’escau, connexions comptadors d’aigua i clavegueram.
Vist l’informe del tècnic municipal, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
concedir permís per connexió a la xarxa municipal d’aigua potable i comptador, i la
liquidació del tribut corresponent a:
 Ò. M. C., al carrer Rector de Vallfogona núm. 27, Esc. B 1r., 3a.
 M. Ll. S., al carrer Mossèn Joan Baptista Sales núm. 27.
Vist l’informe del tècnic municipal, la Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda
concedir permís per connexió a la xarxa municipal de clavegueram, i la liquidació del
tribut corresponent a:
 R. G T., al carrer Sant Rafael núm. 23 accessori del carrer Girona.
5. Peticions varies.
a) A. M. R.
Atesa la petició presentada pel Sr. A. M. R., en la que sol·licita el canvi de titularitat del
dret funerari del nínxol núm. 1041, que actualment figura a nom de la Sra. T. R. Ll., a
favor del peticionari per defunció de la titular i renúncia de l’altra hereva, i l’expedició de
nou títol.
La Junta de Govern Local, un cop examinada la petició presentada, per unanimitat,
acorda:
PRIMER. Concedir el canvi de titularitat del dret funerari del nínxol núm. 1041 a favor del
peticionari, l’expedició de nou títol i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
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b) Càritas Parroquial
Vista la petició presentada pel secretari de Càritas Parroquial, en la que demana
l’aportació anual per poder atendre ajuts d’emergència.
La Regidora de Serveis Social proposa als membres de la Junta de Govern Local, la
concessió de l’aportació benèfica de 1.000,00 € en concepte d’ajuts d’emergència de
l’exercici 2016.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. La concessió de l’aportació benèfica de 1.000,00 € a l’entitat municipal Càritas
Parroquial per a atendre ajuts d’urgència de l’exercici 2016.
SEGON. Donar trasllat del present acord a Càritas Parroquial, i a intervenció de fons.
c) A. B. G.
Atès el recurs de reposició presentat pel Sr. A. B. G., en que sol·licita la revisió de la taxa
de recollida de brossa domiciliària de l’edifici situat al carrer Cervantes núm. 32, per
tractar-se d’un immoble que no reuneix les condicions mínimes d’habitabilitat.
Vist l’informe emès al respecte pel Tècnic municipal, la Junta de Govern Local, un cop
comprovada la situació al·legada, per unanimitat, acorda:
PRIMER. La rectificació de la taxa de recollida de brossa domiciliària de l’edifici situat al
carrer Cervantes núm. 32 d’aquest municipi, per a l’exercici 2017.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari.
d) E. I.
Vista la petició presentada per la Sr. E. I. en la que sol·licita l’adquisició del dret funerari
del nínxol núm. 852 del Cementiri municipal.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER. Concedir la titularitat del dret funerari del nínxol núm. 852 a favor de la
peticionària, l’expedició del títol i, la liquidació de les taxes corresponents.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la peticionària i a intervenció de fons.
e) E. R. V.
Vista la petició presentada pel Sr. E. R. V., en la que sol·licita el pagament de l’aportació
municipal a la realització de la carrossa amb animació musical de la comparsa
“Generació 2012”, dels Carnavals 2017.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. El pagament de 100,00 € en concepte d’aportació municipal a la confecció de
la carrossa abans esmentada per als Carnavals 2017.
SEGON. Donar trasllat del present acord al peticionari i a intervenció de fons.
6. Assumptes diversos.
a) Aprovació, si s’escau, contracte menor de serveis
Atesa la necessitat d’encarregar la direcció, coordinació de seguretat i salut i control de
qualitat de l’obra “Arranjament del carrer Aragó”.
Atès que les funcions previstes en la contractació és corresponen amb les incloses a
l'article 10 del text refós de la Llei de contractes del sector públic.
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Atesa la possibilitat de procedir a la formalització de diversos contractes menors de
serveis, per quant la seva quantia no supera el límit establert a l’article 138.3 del RDL
3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
Atès el que disposen els articles 156 i 111 del cos legal abans esmentat, la Junta de
Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la contractació del servei consistent en la direcció coordinació de
seguretat i salut i control de qualitat de l’obra “Arranjament del carrer Aragó”, per un
import de 6.050,00 € IVA inclòs, el despatx d’Arquitectura Mesquearquitectura, SL.
SEGON. Donar trasllat del present acord a l’adjudicatària i a intervenció de fons
d’aquest Ajuntament.
b) Sol·licitud de baixa al Centre Obert “L’Oliveta”
Havent estat aprovat per Junta de Govern Local en sessió de data 7 de setembre de
2006 el Reglament municipal regulador del règim de funcionament del Centre Obert
“l’Oliveta”.
Atès que l’article 5 de l’esmentat Reglament determina que la baixa del centre serà aprovada
per l’Alcaldia, previ informe del responsable tècnic de l’àrea de serveis socials de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara.
Atès que la Junta de Govern Local és competent per dictar aquest acte per delegació de
l'Alcalde de data 22 de juny de 2011.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Acceptar la baixa voluntària com a usuaris/àries del Centre Obert “L’Oliveta” amb
efectes del dia 9 de març de 2017, la relació de xiquets/es que figuren com a Annex I al
present.
SEGON. Donar trasllat del present acord a la Direcció del Centre Obert “L’Oliveta”.
c) Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Montsià i l’Ajuntament de
Santa Bàrbara per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació mitjançant
el programa treball i formació per a persones aturades no perceptores
Atès que el Consell Comarcal del Montsià, d’acord amb l’Ordre TSF/296/2016 i la
Resolució TSF/2496/2016, va sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) una
subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació en les línies següents:
Línia A: Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur no perceptores de
prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys. Línia B:
Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda
mínima d’inserció.
Línia C Accions de coordinació i suport tècnic.
Atès que d’acord amb l’annex 2 de l’esmentada Resolució la distribució territorial dels
contractes de treball preassignats per línia és la següent:

Línia
A
Línia
B
Línia
C

Durada: 6 mesos
13
5

Durada 12 mesos
2
1
1

4

TOTAL
15
6
1
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Atès que el projecte d’experiència laboral presentat al programa fou “Pla de
manteniment d’espais d’interès social i zones ajardinades del Montsià”
Aquest Pla, conforme a base 5 de l’ordre TSF/296/2016, contempla accions que tenen
la consideració de supralocals, i estan dintre de les competències que te atribuïdes el
Consell Comarcal.
El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
de l'organització comarcal de Catalunya, disposa al seu art. 28.1 b), que correspon als
Consell Comarcals, Cooperar econòmicament en la realització de les obres, els serveis
o les activitats dels municipis.
Amb aquest programa el que pretén el Consell Comarcal del Montsià, es cooperar en la
realització d’obres i la prestació de serveis, que no pot portar a terme directament els
municipis de forma individual.
Atès que en reunió mantinguda amb els alcaldes en data 2 de desembre de 2016 es va
consensuar el tipus de projecte a presentar i la seva aplicació per municipis:
MUNICIPI
Santa Bàrbara

LÍNIA A
6 mesos
1

12 mesos

LÍNIA B (RMI)
6 mesos
12 mesos
1

TOTAL
2

Amb aquesta distribució de tasques es pretén aconseguir l’objectiu del Pla i per tant una
millora integral del territori.
Tot i el caràcter estrictament comarcal del projecte, aquest es desenvoluparà en espais
o instal·lacions dels municipis de la comarca.
Atès que segons les bases reguladores d’aquesta Ordre, les entitats beneficiàries
d’aquests ajuts han de desenvolupar dos tipus d’accions a les persones destinatàries
del Programa: accions d’experiència laboral i accions formatives.
Atès que les accions formatives van adreçades al desenvolupament d’una activitat
formativa professionalitzadora per part dels participants i és obligatòria per a tots/es
ells/es. Aquestes accions formatives, a efectes de subvenció tindran una durada,
mínima de 80 hores i màxima de 120 hores. L’acció formativa ha de ser impartida durant
el contracte de treball i els mòduls formatius que s’imparteixin han de correspondre
obligatòriament a formació vinculada a certificat de professionalitat i han de ser impartits
per un centre acreditat i homologat pel Servei d’Ocupació de Catalunya.
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Atenent que en data 7 de desembre de 2016 el Consell Comarcal del Montsià ha rebut
la resolució del Servei d’Ocupació de Catalunya, per la qual se’ns atorga:

 Línia A (2016/PANP/SPOO/0110), una subvenció total de 166.237 € per la
contractació i formació de 13 persones durant un període de 6 mesos i 2 per un
període de 12 mesos.
 Línia B (2016/PRMI/SPOO/0110), una subvenció total de 68.370,80 € per la
contractació i formació de 5 persones durant un període de 6 mesos i una persona
per un període de 12 mesos.
Atenent que en data 29 de desembre de 2016 el Consell Comarcal del Montsià,
conjuntament amb representants dels ajuntaments implicats, va realitzar la selecció del
personal i en data 18/01/2017 es va realitzar la contractació de:
MUNICIPI
Santa Bàrbara

LÍNIA
6 mesos A
12 mesos
E. N.

LÍNIA B
6 mesos (RMI)
12 mesos
J. S.

Atenent que les tasques a executar pels treballadors d’aquest programa de Treball i
Formació es realitzaran en cadascun dels municipis implicats. La direcció, el seguiment i
la supervisió de les persones treballadores és a càrrec del Consell Comarcal del
Montsià.
Atenent que d’acord amb el projecte presentat al SOC les tasques a desenvolupar pel
Programa de Treball i Formació “Pla de manteniment d’espais d’interès social i
zones ajardinades del Montsià” té com a finalitat donar sortida a necessitats
integrades als diferents espais i equipaments locals. Es tractaria de tasques que,
puntualment, els municipis externalitzen a empreses privades, per tant no tenen un
caràcter estructural i tenen un caràcter marcadament social. Aquestes serien:

 Treballs de manteniment d’edificis, instal·lacions... detectant aquells punts de
major necessitat d’actuació i que puguin representar un perill per a les
persones usuàries.

 Treballs de pintura i revestiments en espais que ho necessitin.
 Treballs de manteniment neteja i arranjament de jardins i zones verdes dels
municipis i dels seus voltants.
Per tot l’exposat l’Ajuntament de Santa Bàrbara està especialment interessat en
participar en el projecte pels beneficis que pot comportar per a les persones del municipi
en situació d’atur.
Atès que els articles 303 i següents del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableixen la
possibilitat de que els ens locals formalitzin convenis de col·laboració amb altres
administracions públiques o particulars per a la realització d’actuacions d’interès per al
municipi.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents acords:
PRIMER. Aprovar la inclusió i execució del projecte “Pla de manteniment d’espais
d’interès social i zones ajardinades del Montsià” promogut pel Consell Comarcal del
Montsià. Comprometre’n nos a fer-nos càrrec l’Ajuntament de totes aquelles despeses
que no vinguin finançades pel SOC, i despeses de gestió per un import total màxim de
1986,60 €. apart de possibles despeses per baixes laborals que no es troben
incloses en la subvenció.
Seguretat Social
Municipi

5% gestió

Indemnització

Santa Bàrbara

466,68

531,98

Total

987,94

1986,60

SEGON. Donar trasllat del Conveni aprovat al Consell Comarcal del Montsià.
d) Aprovació, si s’escau, Programa d’actes de les XXV Jornades Culturals
Vist el programa d’actes confeccionat per la Regidoria de Cultura, per a la realització de les
XXVI Jornades Culturals que es desenvoluparan des del 10 d’abril fins al 22 de maig de
2017.
Els membres de la Junta de Govern Local, per unanimitat, l’aproven.
7. Torn obert de paraula.
No n’hi ha.
I no havent altres assumptes dels que tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les dinou
hores i cinquanta-cinc minut de tot el tractat jo la Secretària acctal.
Vist i plau
L’Alcalde,

Alfred Blanch Farnós
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